Умови участі у Всеукраїнському благодійному конкурсі
«Авіатор»
1. Загальні положення:
1.1. Суть Всеукраїнського благодійного конкурсу «Авіатор» (далі – Конкурс) – підтримка
кращих українських студентів авіаційно-космічної галузі України, їх залучення їх до
навчально-тренувальної програми проекту та організація поїздок для кращих кандидатів на
щорічні Міжнародні авіасалони Farnborough International Airshow (Великобританія) та Le
Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget (Франція)
1.2. Організатор Конкурсу: Благодійний Фонд «Фонд Бориса Колеснікова» (далі – Організатор)
1.3. Конкурс реалізується з метою сприяння розвитку науки і освіти, надання допомоги
студентам авіаційної галузі, їхнього заохочення до професійного зростання, а також з
метою популяризації діяльності Фонду та інформування української громадськості про
благодійний проект Фонду
1.4. Учасниками Конкурсу є: студенти авіаційно-космічної галузі 1-6 курсів денної форми
навчання таких спеціальностей:





















Літаки і вертольоти
Технологія виробництва літальних апаратів
Випробування і сертифікація літальних апаратів
Динаміка і міцність машин
Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка
Інформаційні технології проектування
Системне проектування
Обслуговування повітряних суден
Авіаційні двигуни і енергетичні установки
Технологія виробництва авіаційних двигунів і енергетичних установок
Теплофізика
Газотурбінні установки і компресорні станції
Робототехнічні системи
Системи управління літальними апаратами і комплексами
Системи аеронавігаційного обслуговування
Комп'ютеризовані системи управління і автоматика
Інформаційні управляючі системи і технології
Метрологія та вимірювальна техніка
Інформаційні вимірювальні системи
Якість, стандартизація і сертифікація


















Прикладна математика
Математичне та комп'ютерне моделювання
Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
Ракетні та космічні комплекси
Проектування та виробництво конструкцій з композиційних матеріалів
Ракетні двигуни і енергетичні установки
Машини і технології пакування
Двигуни внутрішнього згоряння
Системний аналіз і управління
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
Енергетичний менеджмент
Радіоелектронні апарати та засоби
Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Інформаційні мережі зв'язку
Технології та засоби телекомунікацій
Геоінфомаційні системи та технології



























Прикладна фізика
Інформаційні управляючі системи та технології
Інформаційні технології проектування
Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
Автоматика та автоматизація на транспорті
Газотурбінні установки і компресорні станції
Електротехнічні системи електроспоживання
Світлотехніка і джерела світла
Енергетичний менеджмент
Електронні прилади та пристрої
Електронні системи
Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення
Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Телекомунікаційні системи та мережі
Інформаційні вимірювальні системи
Літаки і вертольоти
Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
Прикладна математика
Обладнання повітряних суден
Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання
Льотна експлуатація повітряних суден
Обслуговування повітряного руху
Системи аеронавігаційного обслуговування
Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів






Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів
Геоінформаційні системи і технології
Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Якість, стандартизація та сертифікація

На момент проведення V етапу Конкурсу, Учаснику має буди повних 18 років і в нього має
бути на руках готовий закордонний паспорт
1.5. Організацій комітет Конкурсу: Представники
kolesnikovfund.org (Інтернет сторінка Конкурсу)

Організатора.

Сайт

Організатора:

1.6. Експертне журі фіналу Конкурсу: Представники авіаційної галузі України та міжнародних
компаній. Експертне журі Конкурсу визначає переможців за результатами V етапу Конкурсу
(фіналу)
1.7. Експертна рада Конкурсу: Складається з Голови ради та викладачів галузевих вищих
навчальних закладів, які займаються розробкою конкурсних завдань та оцінюванням робіт
Учасників на I-IV етапах Конкурсу. Експертна рада визначає Учасників наступного етапу на
підставі результатів виконаного завдання поточного етапу

2. Етапи проведення конкурсу:
I етап – Тести, 30 питань на теми: авіація, космонавтика, історія української авіації
II етап – Есе, не більше 200 слів (три теми на вибір)
III етап – Завдання з точних наук
IV етап – Тести з англійської мови
V етап – Захист мотиваційних презентацій «Авіація в моєму житті» перед Експертним журі
фіналу Конкурсу
3. Порядок участі в конкурсі:
3.1. Термін подачі заявок на участь в Конкурсі з 16 вересня по 10 жовтня 2014. Заявкою є
заповнена форма реєстрації на сайті Організатора Конкурсу
3.2. До участі в Конкурсі допускаються Учасники, які до 10 жовтня надали повну інформацію в
формі реєстрації, завантажили всі необхідні документи згідно вимог форми реєстрації.
Після того як надану студентом інформацію буде перевірено, електронною поштою
студент-учасник отримає лист-запрошення до участі в I етапі Конкурсу
3.3. Учасники, які подали заявку на участь в Конкурсі, але не відповідають умовам Конкурсу, до
участі в ньому не допускаються
3.4. Учасник погоджується з тим, що результати кожного з етапів Конкурсу є об’єктивними та не
підлягають суперечці

4. Порядок проведення Конкурсу:
4.1. В I етапі Конкурсу беруть участь Учасники які отримали лист-запрошення
4.2. I-IV етапи проводяться в містах Київ і Харків. Час та місце проведення кожного етапу
визначається Організатором Конкурсу, інформація публікується на сайті Організатора та
інших Інтернет ресурсах Конкурсу
4.3. Експертна рада оцінює результати завдань I-IV етапів Конкурсу. Результати публікуються
на сайті Організатора та інших Інтернет ресурсах Конкурсу
4.4. V етап Конкурсу (фінал) проводиться в м. Київ. Час та місце проведення визначаються
Організатором Конкурсу, інформація публікується на сайті Організатора та інших офіційних
Інтернет ресурсах Конкурсу
4.5. Експертне журі фіналу Конкурсу оцінює захист мотиваційних презентацій Учасників та
визначає переможців. Результати Конкурсу публікуються на сайті Організатора та інших
ресурсах Конкурсу

5. V етап Конкурсу (фінал):
5.1. До участі в V етапі Конкурсу (фіналі) допускаються Учасники, які за 10 робочих днів до дня
проведення V етапу Конкурсу (фіналу) надіслали на електронну адресу
info@kolesnikovfund.org мотиваційну презентацію на тему «Авіація в моєму житті»
Презентація повинна відповідати вимогам визначеним в пункті 5.2.)
5.2. Вимоги до презентації:

Обсяг – 5-10 слайдів Power Point, презентація може вміщувати текст та графічні
зображення

виступ з допомогою презентації до 10 хвилин

мова презентації – українська/російська/англійська (на вибір)
У презентації Учасник має:





надати стислу інформацію про себе як конкурсанта (освіта, кар’єрні досягнення,
загальні інтереси щодо власного розвитку)
пояснити причини свого прагнення здобувати освіту/працювати в галузі авіації
пояснити своє бачення подальшого використання здобутої освіти та подальшої
професійної реалізації
обґрунтувати своє бажання брати участь у Конкурсі та відвідати Міжнародне
Авіашоу.

5.3. В день проведення V етапу Конкурсу (фіналу) Учасник має надати такі документи:
 підписану Згоду на обробку персональних даних
 оригінал і підписану копію українського паспорту та ІПН
 заповнену анкету для оформлення шенгенської візи
 оригінал закордонного паспорту
 2 фото
 довідку з ВНЗу/роботи (англ. мова)
 довідку з банку, виписка за останні 3 місяці про рух коштів (англ. мова)
 інші документи які необхідно надати для оформлення віз для поїздки до Франції

6. Інше:
6.1. Організатор залишає за собою право публікувати додаткову інформацію про Конкурс,
збільшувати або зменшувати строки проведення Конкурсу та змінювати умови Конкурсу, за
умови повідомлення Учасників про такі зміни. Повідомлення здійснюється шляхом
інформування представників ВНЗ.
6.2. Організатор залишає за собою право в будь-який час відлучити від Конкурсу Учасника, який
надав неправдиву інформацію, грубо порушує дисципліну та зриває організацію Конкурсу.
6.3. Кожен Учасник Конкурсу, який подає заявку, відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ ) надає свою згоду Благодійному
Фонду «Фонд Бориса Колеснікова» на обробку своїх особистих персональних даних у
картотеках, автоматизовано або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи в
базі персональних даних контрагентів суб’єкта господарювання з метою реалізації моїх прав
та обов’язків в договірних відносинах з БФ «Фонд Бориса Колеснікова», з метою ведення
кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної,
адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів
підприємства з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері
трудових правовідносин і соціального захисту , ведення бухгалтерського та податкового
обліку, складання та подання до контролюючих органів звітності та забезпечення реалізації
інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до підстав Цивільного
Кодексу України, Господарського Кодексу України, Податкового кодексу України, Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про
банки та банківську діяльність, Статуту, інших нормативно-правових актів України та
локальних актів Володільця та інших діючих Законів України, а саме:
- прізвище, ім’я та по батькові;
- адреси фактичного місця проживання та адреси за якою зареєстрований;
- дані паспорту громадянина України;
- ідентифікаційний номер;

- інші дані, які надаються добровільно для реалізації мети обробки.
Одночасно кожен Учасник Конкурсу надає згоду БФ «Фонд Бориса Колеснікова» на збирання,
накопичення, зберігання та обробку його персональних даних, у т.ч. на передачу для
виконання зазначеної мети їх третім особам без наступного повідомлення його про передачу.
6.4. У разі, якщо з яких-небудь причин Учасник не може прийти на наступний етап, він автоматично
дискваліфікується і до Конкурсу допускається Учасник, який набрав найбільшу кількість балів
серед тих, хто за результатами не пройшов до етапу.

